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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objeto a análise do poder normativo da Comissão de 

Valores Mobiliários, que pautar-se-á pelo estudo da Teoria Geral do Direito. Para isso, 

contribuições de diversos campos do conhecimento serão utilizadas, tais como a teoria 

analítica da norma, a lógica deôntica, a teoria da linguagem, bem como aportes advindos 

de outras áreas do conhecimento, como da ciência econômica. Ao longo do trabalho, 

procuraremos responder a três perguntas chaves que, para o que aqui nos propusemos, 

serão de grande valia na fixação dos limites a serem observados pela Comissão de Valores 

Mobiliários no exercício de seu poder normativo. A primeira pergunta que responderemos 

refere-se à finalidade da regulação no mercado de capitais. Para isso, perquiriremos os 

motivos que ensejaram a concepção da Comissão, bem como o que se buscava por meio de 

sua criação. Com isso, demonstraremos que a Comissão de Valores Mobiliários nasce em 

um ambiente de crise, no qual se buscava restaurar a credibilidade e a segurança do 

mercado de capitais, por meio da criação de um órgão disciplinador especializado. A 

segunda pergunta que nos propusemos a responder, nos remete à natureza jurídica da 

Comissão de Valores Mobiliários. Abordaremos, para isso, o tratamento dado pela doutrina 

aos órgãos reguladores para, ao final, justificar que sua natureza de autarquia sob regime 

especial a ela conferiu status de agência reguladora.  Por fim, a última questão busca tratar 

dos limites legais e constitucionais a serem observados pela Comissão de Valores 

Mobiliários no exercício de seu poder normativo. Para isso, verificaremos as competências, 

atribuições e deveres que foram por lei conferidos à Comissão, de forma a concluir que se 

está diante de um órgão de competência híbrida. Explica-se. Nas situações expressamente 

previstas nas Leis n.
o
 6.385/1976 e n.

o
 6.404/1976, caberá à Comissão fazer uso de seu 

poder regulamentar, a fim de, por meio da operacionalização dos comandos legais, dar o 

fiel cumprimento às regras ali contidas, nos termos do espírito de sua criação, veiculado 

nos incisos do artigo 4
o
, da Lei n.

o
 6.385/1976, bem como no quanto disposto na 

Constituição Federal. De outra banda, nos casos que não aqueles expressamente previstos 

nas Leis n.
o
 6.385/1976 e n.

o
 6.404/1976, mas ainda assim intrínseca e legalmente ligados 

ao mercado de capitais, poderá a Comissão de Valores Mobiliário, no uso de sua 

competência suplementar reguladora, inovar no sistema, de forma a integrar lacunas na 

ausência de norma específica legal, a fim de conferir ao mercado eficiência, e a seus 

agentes segurança jurídica. O exercício desta competência suplementar, a exemplo da 

competência regulamentar, será também pautado pelos mesmos limites do artigo 4
o
, da Lei 

n.
o
 6.385/1976 e da Constituição Federal. 

 

Palavras-chave: Comissão de Valores Mobiliários; poder normativo; limites. 



ABSTRACT 

 

The present dissertation aims to analyze the normative power of the Brazilian Securities 

and Exchange Commission ("Comissão de Valores Mobiliários") from a Jurisprudential 

point of view, which means an application of several epistemic tools such as the analytical 

theory of the norm, deontic logic, philosophy of language and economics in order to 

accomplish this academic enterprise. There are three key issues to define the threshold of 

CVM’s normative power. The first one is what are capital market regulation main goals 

and the reasons that lead to the creation of CVM and its mission. The second one is the 

actual legal status of CVM as a special “autarquia” and regulatory agency. Finally the 

statutory and constitutional limits to the normative powers of CVM are analyzed to realize 

it has a hybrid normative power: partly creating norms to give effectiveness to some 

sections of Laws n.
o
 6.385/1976 and n.

o
 6.404/1976, according to specific statutory and 

constitutional dispositions; and partly acting as a typical regulatory agency to create 

independent norms to ensure market efficiency and legal certainty. 

 

Key words: Brazilian Securities and Exchange Commission ("Comissão de Valores 

Mobiliários"); normative power; limits. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos temas que suscitam as mais intensas paixões, devido ao apelo que faz aos 

valores e às ideologias dos indivíduos, é o da intervenção do Estado na esfera privada. 

A intervenção é diretamente relacionada a esta autoridade central que, desde os 

grandes contratualistas sociais como Thomas Hobbes e Jean Jacques Rousseau, é 

responsável tanto por proteger quanto por ferir a liberdade do indivíduo. A diferença entre 

a garantia das liberdades e sua supressão é, assim, apenas de grau, não de natureza, 

caminhando tal distinção, muitas vezes, sobre o fio da navalha. 

Várias foram as experiências práticas no que se refere ao grau de intervencionismo 

nos dois últimos séculos. Primeiramente com a era do Estado laissez-faire, onde o mesmo 

limitava-se a cumprir com suas funções essenciais, justamente as de proteger as liberdades 

individuais por intermédio da segurança interna (polícia), externa (forças armadas) e da 

solução de conflitos intersubjetivos (judiciário). Em outras palavras, este foi o paradigma 

do Estado mínimo, vigorante no século dezenove até as primeiras décadas do século 

seguinte. 

Por essa época, o Mundo assistiu a várias reviravoltas. Além do avanço inédito nas 

ciências naturais, que já caminhavam em passos largos desde o século anterior, culminado 

em revoluções científicas e tecnológicas tais como o automóvel, o avião, o rádio e o 

telefone, o planeta também foi sacudido com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a 

Revolução Bolchevique na Rússia (1917) e a Grande Depressão (iniciada com a quebra da 

Bolsa de Nova Iorque, em 1929).  

O paradigma do Estado mínimo deu lugar a intervenções de variados graus. Desde 

o New Deal, nos Estados Unidos da América, até a planificação econômica total na União 

Soviética, o zeitgeist da época se centrava no governo como o timoneiro da Economia das 

Nações.  

Interessante perceber que os Estados Unidos já contavam com agências reguladoras 

desde o século dezenove, cuja importância foi aumentada no século seguinte. Com a 

quebra da bolsa de valores em 1929, surgiu, cinco anos depois, a U.S. Securities and 

Exchange Commission, órgão regulador do mercado de capitais. A agência brasileira 
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análoga, a Comissão de Valores Mobiliários, esperaria ainda mais quatro décadas para 

nascer. 

A partir dos anos setenta do século passado, a tendência passou a ser oposta. Países 

que haviam experimentado uma intensa participação do Estado na Economia, começaram a 

ver o governo retirando-se de cena, no fenômeno que a literatura econômica e jurídica 

estadunidense denominou de deregulation. A Inglaterra, durante o período em que 

Margaret Thatcher assumiu o principal cargo executivo do país, privatizou empresas 

públicas e liberalizou sobremaneira o seu sistema econômico.  

Mesmo os Estados Unidos da América, país de longa tradição liberal, contava há 

anos – graças ao New Deal – com considerável intervenção estatal na esfera privada. Com 

a influência da Chicago School of Economics, e nomes como Milton Friedman e outros 

proeminentes economistas, a desregulação foi a tônica da época, em setores como 

transporte, energia e o próprio mercado de capitais. Posteriormente, no final da década 

seguinte, o Mundo assistiu à derrocada geral dos países do bloco comunista, em grande 

parte por decorrência do inviável sistema econômico planificado. O Muro de Berlim caiu; 

a União Soviética se desfez; a China iniciou um processo de abertura de sua economia; e 

Cuba, a única experiência concreta de socialismo em nosso continente, com o corte dos 

recursos soviéticos outrora aportados na ilha, viu o seu frágil sistema econômico ruir 

completamente. 

O Brasil demoraria ainda cerca quase duas décadas para implementar o seu próprio 

programa de privatizações, mais precisamente no governo Collor (Lei nº. 8.031/1990), 

tendo seguimento com o presidente Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995. Mesmo 

com a ainda forte presença do Estado na Economia, o país colheu diversos benefícios com 

a desestatização, em termos de melhorias nos serviços públicos e de eficiência geral do 

setor econômico. Em nosso país, o paradigma da estatização econômica, ou seja, do Estado 

como agente econômico, passou a ser o da regulação: o Estado como interventor e 

calibrador da Economia. 

Finalmente, com a crise econômica mundial de 2008, o paradigma da deregulation 

passou a ser questionado, não apenas pelos seus eternos críticos da esquerda, mas inclusive 

pela direita liberal.  

Importante perceber que a despeito de mudanças e ciclos alternantes de paradigmas 

liberalizantes e estatizantes, o fenômeno da regulação nunca cessou de existir, durante todo 
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esse tempo. O laissez-faire existiu apenas na teoria, pois o Estado sempre, em grau menor 

ou maior, interviu no setor econômico. A grande questão não é, portanto, se deve haver ou 

não a intervenção, mas sim em que grau deve ela ocorrer. 

Conforme dito linhas acima, o Estado é a autoridade central que paradoxalmente 

tem o poder de proteger as liberdades individuais assim como também o poder de destruí-

las. Esta tênue diferença se dá pelo grau de sua interferência na esfera privada. O sistema 

constitucional e os direitos fundamentais que dele fluem servem de anteparo a abusos 

estatais, mantendo a intervenção no grau desejado pela sociedade, de forma a que o Estado 

forneça a estrutura institucional necessária para o desenvolvimento socioeconômico, em 

vez de inibi-lo.  

O objetivo desta dissertação é justamente analisar os limites de atuação da 

Comissão de Valores Mobiliários, como órgão regulador do mercado de capitais brasileiro. 

O método de investigação pautar-se-á pela utilização da Teoria Geral do Direito. 

Cumpre esclarecer que tal disciplina compraz, hodiernamente, contribuições dos mais 

diversos campos do conhecimento, tais como teoria analítica da norma, lógica deôntica, 

teoria da linguagem, bem como aportes de outras áreas do conhecimento, como a ciência 

econômica. 

Mas como se pode analisar a delimitação do poder de um órgão estatal regulador? 

A fim de averiguarmos os limites que devem ser observados pela Comissão de Valores 

Mobiliários no exercício de seu poder normativo, nos propusemos a responder três 

perguntas chaves, cuja estrutura apresenta três ângulos de investigação, que, em conjunto, 

são capazes de fornecer as adequadas respostas. 

(a) Qual a finalidade da regulação no mercado de capitais? 

(b) Qual a natureza jurídica da Comissão de Valores Mobiliários? 

(c) Quais os limites jurídicos impostos à atuação da Comissão de Valores 

Mobiliários? 

De forma a delinear o escopo deste trabalho, nos utilizaremos destas três perguntas 

retóricas fundamentais que, para o que aqui nos propusemos, serão de grande valia na 

fixação dos limites a serem observados pela Comissão de Valores Mobiliários na ponência 

de normas no ordenamento. 
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Primeira pergunta: qual a finalidade da regulação no mercado de capitais? 

No capítulo 1, apresentaremos as premissas gerais que fundamentam nosso 

trabalho, bem como trataremos das principais teorias da regulação econômica. A seguir, 

abordaremos a regulação no âmbito do mercado de capitais, a fim de verificar a que ela se 

destina. Por fim, traremos o contexto histórico que ensejou a criação de órgãos reguladores 

do mercado de capitais, isto é, o que se pretendia quando se verificou a necessidade de 

criação destes entes, notadamente nos Estados Unidos e no Brasil. 

Segunda pergunta: qual a natureza jurídica da Comissão de Valores Mobiliários? 

Neste capítulo, abordaremos a estrutura constitucional que forma o Estado, 

entendido este como a conjunção de três poderes fundamentais: o Legislativo, o Judiciário 

e o Executivo. Nesse diapasão, os principais mandamentos constitucionais que norteiam a 

atuação da Administração Pública serão analisados. 

Em seguida, será abordado o fenômeno das agências reguladoras, desde sua origem 

nos Estados Unidos até a sua introdução em nosso sistema jurídico. A partir disso, 

poderemos então investigar a natureza jurídica de nosso próprio órgão regulador do 

mercado de capitais, a Comissão de Valores Mobiliários.  

Terceira pergunta: quais os limites jurídicos impostos à atuação da Comissão de 

Valores Mobiliários? 

Neste terceiro e último capítulo, abordaremos, pela ótica da teoria da norma 

jurídica, as competências normativas da Comissão de Valores Mobiliários.  

Para tanto, apresentaremos as categorias principais da norma jurídica, incluindo a 

classificação em princípios e regras, bem como as diferentes espécies no que se refere à 

concreção e destinação das normas, e à sua função de regular comportamentos ou de 

construir o próprio sistema jurídico. 

Em seguida, investigaremos, à luz das ferramentas epistemológicas apresentadas 

previamente, as clássicas funções da Comissão de Valores Mobiliários em sua atuação 

como órgão responsável pelo mercado de capitais.  

Por fim, apresentaremos a nossa visão de como funciona esta atuação no que se 

refere à delimitação de sua competência de criar normas jurídicas, introduzindo a proposta 

de competência híbrida, tanto regulamentadora, quanto reguladora do mercado. 
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Cumpre salientar que não é objetivo da presente dissertação escrutinar o mercado 

de capitais, suas operações, contingências e vicissitudes. Nosso propósito é deslindar os 

contornos jurídicos e os limites da competência normativa do órgão responsável por 

coordenar este mercado, e com o auxílio das categorias da Teoria Geral do Direito, 

esperamos lograr tal intento.  
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CONCLUSÃO 

 

A regulação é a conexão entre o mundo dos valores e o mundo dos fatos. Com isso, 

queremos dizer que, ao regular-se condutas, o que se busca é a consecução de 

determinados e almejados fins, i.e., estimular comportamentos que atendam àquelas 

máximas que alicerçam o mundo social e o mundo jurídico. 

A regulação da conduta, seja em situações de mercado, seja em situações de não 

mercado, tem como finalidade alcançar duas instâncias de objetivos distintas: objetivos 

imediatos e objetivos mediatos. 

Para o mercado, conforme visto na Teoria Positiva da Regulação, o objetivo 

imediato da regulação é lidar com as chamadas falhas de mercado, ineficiências que o 

sistema econômico por si só não é capaz de solucionar, cabendo então ao Estado corrigir 

tais desvios. Portanto, se o regulador do mercado pretende, de forma imediata, corrigir 

determinada falha de mercado, é porque, em última análise, o objetivo mediato será o de 

proporcionar um ambiente justo, equânime de oportunidades para que os agentes possam 

interagir de forma a eles próprios gerarem bem-estar social. 

Mas para que o regulador intervenha neste mercado, de forma a orientar as 

condutas dos agentes que nele atuam, a fim de alcançar estes objetivos mediatos, é 

necessária a presença do Direito. Isso porque, conforme fixado no início do trabalho, a 

regulação se dá por intermédio de normas jurídicas, que obrigam, proíbem e permitem 

condutas intersubjetivas. Estas normas jurídicas serão elaboradas pelo regulador de forma a 

orientar condutas, no sentido de alinhá-las com os objetivos mediatos por ele almejados. 

Assim sendo, teremos nas normas jurídicas o veículo por meio do qual o regulador buscará 

alcançar tais objetivos. 

A competência que confere ao Estado o papel de regulador da ordem econômica 

está disposta no artigo 174, da Constituição Federal. Cabe, portanto, ao Estado, como 

interventor na ordem econômica, regular a conduta dos agentes. Esta intervenção estatal, 

pelas premissas adotadas no presente trabalho, segue a concepção de que regulação não 

envolve a participação do Estado como agente econômico, mas sim como ponente de 

normas que coordenam o comportamento dos demais agentes. 
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Todavia, não obstante a titularidade do Estado como ente regulador da economia, 

mostra-se cada vez mais crucial isolar elementos políticos que possam influenciar 

negativamente tal regulação.  

É neste contexto que surgem as agências reguladoras − entes criados sob a forma de 

Autarquia sob regime especial, com o objetivo de regular áreas específicas. Para 

salvaguardá-los de possíveis interferências políticas, a estes órgãos foi atribuída maior 

autonomia, tornando-os órgãos técnicos e especializados. 

Para o setor do mercado de capitais foi então criada a Comissão de Valores 

Mobiliários, por conta de um momento de crise no mercado de capitais brasileiro, no qual 

se percebeu a necessidade de um órgão especializado, capaz de acompanhar sua dinâmica e 

regular a conduta de todos que nele atuam. 

Esta criação se deu por meio da Lei n.
o
 6.385/1976, que, inicialmente, instituiu a 

CVM como uma autarquia com menos autonomia para, após a reforma advinda da 

promulgação da Lei n.
o
 10.411/2002, torná-la uma autarquia sob regime especial, 

elevando-a ao status de agência reguladora. 

Assim, a CVM foi dotada de poder para que, por meio da emissão de normas 

jurídicas, regulasse o mercado de forma a alcançar os objetivos traçados em lei pelo 

legislador, notadamente aqueles elencados no artigo 4
o
, da Lei do Mercado de Capitais. 

A Lei n.
o
 6.385/1976, ao criar a referida agência, elencou em seu texto diversas 

categorias de normas, inclusive aquelas que denominamos de regras de competência. 

Conforme vimos, tais regras de competência conferem poderes aos órgãos do sistema para 

produzirem regras. Em outras palavras, estas regras detêm o condão de atribuir à CVM 

competência para normatizar as hipóteses ali ventiladas, por meio da ponência de regras no 

sistema. 

Tais regras, postas no sistema pela CVM, são as chamadas regras de conduta, 

aquelas que se dirigem aos agentes do mercado de capitais, no sentido de orientar seu 

comportamento, obrigando, permitindo ou proibindo determinadas condutas. 

Cabe, entretanto, relembrar, que tais regras, todavia, ao serem postas no sistema 

pela CVM, devem observar certos limites. Limites estes que demarcarão o exercício do 

poder normativo da Comissão ao, por exemplo, editar uma Instrução, bem com ao proferir 

uma decisão.  
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Mas onde encontramos tais limites?  

Primeiramente, podemos localizar restrições de ordem constitucional, i.e., a CVM, 

ao criar norma não deve, por óbvio, ferir preceitos constitucionais. Assim sendo, uma 

norma, v.g., com a pretensa finalidade de regular quais agentes poderão atuar no mercado 

de capitais, não poderá ferir o devido processo legal, sob pena de violar a Constituição 

Federal.  

Ademais, podemos também localizar limites em relação ao âmbito de atuação da 

Autarquia. Estes limites encontram-se determinados nas próprias Leis n.
o
 6.385/1976 e n.

o
 

6.404/1976, diplomas principais que disciplinam a CVM e o mercado de capitais e, 

portanto, são limites materiais à atuação da CVM. 

Ao final, a limitação formal que, em última análise, confere à CVM competência 

para dar fiel execução às matérias expressamente previstas nos referidos diplomas legais, 

ou seja, para emitir comandos complementares, a fim de explicitar e operacionalizar os 

direitos e deveres veiculados nas Leis n.º 6.385/1976 e n.º 6.404/1976. 

Deparamo-nos, assim, diante da primeira competência da CVM: a competência 

normativa regulamentadora. Isto é, a competência para emitir comandos que 

operacionalizem aquelas matérias expressamente previstas nas Leis das Sociedades 

Anônimas e do Mercado de Capitais, de forma a dar seu fiel cumprimento.  

Ao exercer sua função normativa, valores maiores pautarão a atuação da CVM. 

Trata-se, neste caso, não apenas daqueles preceitos fixados na Constituição Federal, mas 

também daqueles específicos da Lei n.º 6.385/1976, mais notadamente, aqueles dispostos 

no artigo 4
o
. Portanto, a Comissão, ao fazer uso das regras de competência previstas em 

ambos os diplomas legais, deverá buscar o objetivo de atingir as grandes finalidades 

relacionadas nos incisos do referido artigo 4º.  

São estes os objetivos mediatos que devem ser respeitados e refletidos em cada 

regulamento de execução que a CVM editar a fim de dar fiel execução às normas postas 

nas Leis das Sociedades Anônimas e do Mercado de Capitais. 

Não obstante a capacidade para emitir comandos com o fulcro de operacionalizar as 

normas expressamente previstas nas Leis das Sociedades Anônimas e do Mercado de 

Capitais, pode haver situações em que a Comissão é instigada a manifestar-se de modo a 

suprir omissões oriundas destes diplomas legais. A função da CVM, nestas situações, 
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enquanto órgão regulador do mercado, será justamente a de suprir normativamente 

situações não previstas pelo legislador ordinário.  

É o que chamamos de competência suplementar, ou seja, ao exercer tal 

competência a Comissão regulará matérias de seu âmbito de atuação, que não aquelas 

expressamente previstas pelas Leis das Sociedades Anônimas e do Mercado de Capitais, 

sempre norteado pelas metas impostas pelo legislador e, por óbvio, dos ditames 

constitucionais.  

Trata-se da possibilidade da CVM integrar o sistema jurídico, de forma a preencher 

lacunas normativas advindas de situações novas no mercado de capitais, cuja 

complexidade e dinamismo o legislador ordinário não poderia antever. Com isso, se 

permite que a CVM dê imediata resposta a um mercado dinâmico, em constante 

transformação. 

Os valores propostos pelo artigo 4
o
, da Lei do Mercado de Capitais, a exemplo do 

que ocorre quando do exercício do poder normativo regulamentador da Comissão, servirão 

também como balizas que deverão sempre pautar a atividade normativa da Comissão de 

Valores Mobiliários na regulação por meio de sua competência suplementar.  

Por todo o exposto, concluímos que, dessa forma, a Comissão de Valores 

Mobiliários é um órgão de competência híbrida, isto é, uma competência que, conforme 

referido, atribui à CVM, por um lado, poder para formular normas que desdobrem o 

conteúdo dos princípios e regras contidos nas Leis n.º 6.385/1976 e n.º 6.404/1976 quando 

assim por elas previsto, e, por outro lado, poder para formular normas que supram a 

ausência ou omissão destes diplomas legais, ou seja, competência para editar normas que 

pormenorizem normas, ou que supram a sua omissão.  
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